Regulamin obowiązkowych zajęć fakultatywnych (do wyboru)
z wychowania fizycznego
1. Regulamin dotyczy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
realizowanych w CLVIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie.
2. Zajęcia fakultatywne w ramach wychowania fizycznego mogą być realizowane
w wymiarze dwóch lub jednej godziny lekcyjnej zarówno w oddziałach
licealnych, jak i gimnazjalnych, połączonych w bloki dwugodzinne.
Dopuszcza
się
łączenia
bloków
dwugodzinnych
w
bloki
o większym wymiarze godzinowym, jeśli wymaga tego rodzaj i charakter
zajęć.
3. Pozostałe godziny wychowania fizycznego realizowane są w formie zajęć
lekcyjnych w wymiarze dwóch jednostek w oddziałach gimnazjalnych
i licealnych. Wyjątek stanowią klasy dla sportowców, w których wychowanie
fizyczne realizowane jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
4. Zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego są obowiązkowe dla każdego
ucznia.
5. Uczestnictwo w nich jest niezbędne do zrealizowania Podstawy Programowej
Wychowania Fizycznego na poszczególnych etapach nauki.
6. Każdy uczeń ma obowiązek wyboru i uczestnictwa w jednej wybranej formie
zajęć fakultatywnych. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w większej ich
ilości pod warunkiem wolnego miejsca na tych zajęciach i zgody nauczyciela.
Uczniowie klas licealnych legitymujący się aktualnym zaświadczeniem
o treningach w klubach sportowych mogą być zwolnieni z realizacji zajęć
fakultatywnych.
7. Program zajęć fakultatywnych jest dostosowany tematyką i formami realizacji
zajęć do potrzeb i możliwości zapisanych uczniów.
8. Program zajęć jest dostosowany do warunków lokalowych szkoły.
9. Zajęcia mogą być realizowane poza jej obiektami, w zależności od specyfiki
zajęć i za zgodą Dyrektora szkoły.
10. Zapisy na zajęcia odbywają się po rozpoczęciu zajęć szkolnych
w terminie podanym przez nauczyciela wychowania fizycznego.
11.Harmonogram zajęć wraz z ich terminami jest publikowany w:
1) module ogłoszeń dziennika elektronicznego,
2) tablicy ogłoszeń znajdującą się przy wejściu na szkolne obiekty
sportowe,
3) na stronie internetowej szkoły.

11. Listę zajęć fakultatywnych i terminy otrzymują wychowawcy klas
elektroniczną pocztą służbową.
12. Uczestnictwo
w
zajęciach
fakultatywnych
może
się
wiązać
z uzupełnieniem dokumentacji szkolnej w postaci pisemnej zgody rodziców:
1) na samodzielne przychodzenie i powroty wówczas, gdy zajęcia
fakultatywne nie odbywają się zaraz po zajęciach ujętych w planie
lekcji klasy a uczeń chce opuścić budynek szkoły między zajęciami,
lub gdy zajęcia fakultatywne są realizowane w pozaszkolnych
obiektach sportowych,
2) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w nich,
3) na uczestnictwo w wycieczce w przypadku realizacji kilkudniowej
wycieczki turystycznej lub obozu narciarskiego.
13. Uczestnictwo w niektórych zajęciach fakultatywnych może wiązać się
z koniecznością poniesienia kosztów związanych z ich organizacją (np. koszty
wstępów, noclegów, przejazdu środkami komunikacji). Zgoda rodzica
na uczestnictwo w nich podopiecznego oznacza zobowiązanie do ich
pokrycia.
Powyższe dokumenty stanowią załączniki do Regulaminu.
14. Uczestnictwo ucznia w zajęciach fakultatywnych jest ocenianie zgodnie
z zasadami określonymi w Przedmiotowym Ocenianiu w zakresie
wychowania fizycznego.
15. Uczeń uzyskuje w semestrze dwie oceny za aktywność na zajęciach
fakultatywnych o wadze 4. Pierwszą w połowie semestru, a drugą trzy
tygodnie przed jego końcem.
16. Aktywność oceniana jest na podstawie obecności na zajęciach i aktywnym
w nich udziale. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do zajęć, zgodnie
z ich specyfiką. Formę przygotowania określa nauczyciel prowadzący.
17. Nieobecności na zajęciach fakultatywnych wymagają usprawiedliwienia
pisemnego przez rodziców. Usprawiedliwienia winny być wysyłane modułem
wiadomości w dzienniku elektronicznym do nauczyciela prowadzącego
zajęcia.
18. Celem odrobienia nieobecności, którego skutkiem może być podwyższenie
oceny z wychowania fizycznego, uczeń, po uzyskaniu zgody nauczyciela
prowadzącego, ma możliwość uczestniczenia w innych zajęciach
fakultatywnych,
19. Uczeń uzyskuje następujące oceny za aktywność na zajęciach
fakultatywnych:
1) celująca – wszystkie obecności, oraz wysoka aktywność ucznia,
rozumiana jako pełne uczestnictwo we wszystkich zajęciach,
wykonywanie zadań dodatkowych, wykazywanie się własną
inicjatywą.
2) bardzo dobra - jedna nieobecność
3) dobra - dwie nieobecności
4) dostateczna - trzy nieobecności
5) dopuszczająca - cztery nieobecności
6) niedostateczna – pięć i więcej nieobecności
Uczeń, który uzyskał decyzję Dyrektora szkoły o zwolnieniu z zajęć
wychowania fizycznego jest również zwolniony z zajęć fakultatywnych.

20. W szczególnych sytuacjach, np. długiej choroby, uczestnictwa w zawodach
sportowych i innych sytuacjach losowych nauczyciel prowadzący może
zwolnić ucznia z konieczności odrabiania nieobecności na zajęciach
fakultatywnych.
21. Uczeń, który uczestniczy z własnej woli w większej liczbie zajęć do wyboru,
otrzymuje
dwie oceny w semestrze z aktywności na zajęciach
fakultatywnych od nauczyciela prowadzącego zajęcia, które uczeń określił
jako główne. Obecności na innych zajęciach fakultatywnych mogą zostać
uznane jako odrobienie nieobecności na zajęciach obowiązkowych
i uwzględnione przy ocenie.
22. Dopuszcza się możliwość zmiany zajęć fakultatywnych po pierwszym
semestrze na podstawie podania do Dyrektora po uzyskaniu pisemnej zgody
nauczycieli prowadzących zajęcia, z których uczeń chce zrezygnować i na
które chce uczęszczać. Zgoda nauczycieli może nastąpić, jeżeli na danym
fakultecie jest wolne miejsce.
23. Uczeń, który nie uczęszcza na zajęcia fakultatywne może zostać
nieklasyfikowany
z
przedmiotu
wychowanie
fizyczne,
zgodnie
z Przedmiotowym Ocenianiem Wychowania Fizycznego.
24. Uczeń na zajęciach fakultatywnych ma obowiązek przestrzegać zasad
bezpieczeństwa i higieny osobistej. Przebywając w obiektach użyteczności
publicznej ma obowiązek przestrzegać regulaminów, określających zasady
korzystania z tych obiektów.
25. W razie złamania zasad tychże regulaminów nauczyciel ma obowiązek
poinformować rodziców, wychowawcę i Dyrektora o zaistniałej sytuacji
i w razie braku poprawy może nakazać uczniowi zmianę zajęć.
26. W trakcie zajęć mających formę wielodniowych wyjazdów uczeń ma
obowiązek stosować się do Regulaminu wycieczek szkolnych CLVIII Liceum
Ogólnokształcącego, reprezentować swoją postawą dobre imię szkoły.
27. W przypadku łamania Regulaminu wycieczek lub prezentowania postawy
negatywnie wpływającej na pozostałych
uczestników, która utrudnia
im uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych, uczeń będzie zobowiązany
do ich zmiany, po informacji skierowanej do rodziców, wychowawcy
i Dyrektora szkoły.
28. Uczeń podczas zajęć w szkole jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu
i zasad BHP obowiązujących na sali gimnastycznej, siłowni i boisku
szkolnym, a w przypadku zajęć poza szkołą regulaminu i zasad BHP
obowiązujących w innych obiektach i środkach transportu.

